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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ 
 

z XV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín 
konaného dne 27. února 2013 

 
 
 
Přítomni:  Mgr. Jana Adámková, Josef Číž, MVDr. Stanislav Dolenský, Karel Došla, Mgr. Božena 

Filáková, Mgr. Ervín Haraga, Mgr. Jana Jakúbková, Ing. Miroslav Kadlec, Ing. Jaroslav 
Končický, Ing. Oldřich Kozáček, Stanislav Milička, MUDr. Libor Palkovský, Ing. Pavel Pinďák, 
Mgr. Zdeněk Rumplík, Ing. Pavel Studeník, Pavla Sudková, MUDr. Petr Zemčík  

Omluveni:   Mgr. Roman Goldbach, PaedDr. Petr Navrátil, PhDr. Ladislav Slámečka, Bc. Marie 
 Studeníková 

Celkem:  17 
 
Pozn.: U výsledku hlasování se jmenovitě uvádějí pouze ti zastupitelé, kteří byli proti návrhu, zdrželi se 
hlasování nebo nehlasovali. Zastupitel hlasoval pro návrh, jestliže byl přítomen a není u usnesení uveden 
jmenovitě.  
 
 
 
1. Zahájení 
    
Hlasování č. 1 o ověřovateli zápisu a složení návrhové komise:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
 
 
Program zasedání:  
 
1. Zahájení 
2. 1240-12Z Kontrola plnění usnesení ZMS  
3.  Připomínky členů ZMS, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
4. 1241-12Z Zprávy o činnosti výborů ZMS  
5. 1235-13Z Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2013 
6. 1217-13Z Rozpočet města Slavičín na rok 2013  
7. 1203-13Z Přijetí investičního úvěru  
8. 1218-13Z Vypořádání pohledávek a závazků s obcí Rokytnice 
9. 1234-13Z Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
10. 1242-13Z Změna Jednacího řádu ZMS  
11. 1239-13Z Změna Statutu Fondu rozvoje bydlení  
12. 1227-13Z Žádost o odkup pozemku v k. ú. Divnice – Lidmila Palkovičová, Bronislava Janků, 

Divnice 
13. 1228-13Z Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová – Petr Mikš, Nevšová 
14. 1229-13Z Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze – Svekoma s.r.o. 
15. 1244-13Z Odkup pozemku parc. č. 1411/41 v k. ú. Slavičín 
16. 1245-13Z Bezúplatné nabytí pozemků – ÚZSVM, Zlínský kraj 
17.  Různé 
18.  Usnesení 
19.  Závěr 
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Hlasování č. 2 o programu ZMS: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Program zasedání ZMS schválen.  
 
 
 
2. Kontrola plnění usnesení ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
bere na vědomí  
zprávu o kontrole plnění usnesení dle pří lohy č. 1240-13Z-P1 
 
Hlasování č. 3 o předloženém návrhu na usnesení: 
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/1/2013. 
 
 
 
3. Připomínky členů ZM, komisí a výborů, občanů města Slavičína 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
4. Zprávy o činnosti výborů ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
bere na vědomí  
a) písemné informace o činnosti Osadního výboru Nevšová dle příloh č. 1241-13Z-P1-P3 
b) písemné informace o činnosti Osadního výboru Divnice dle příloh č. 1241-13Z-P4-P6 
c) písemné informace o činnosti Osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze dle příloh č. 1241-13Z-P7-P8 
d) písemné informace o činnosti Kontrolního výboru dle příloh č. 1241-13Z-P9 
e) písemné informace o činnosti Finančního výboru dle přílohy č. 1241-13Z-P11 
 
Hlasování č. 4 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/2/2013. 
 
 
 
5. Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2013 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
bere na vědomí  
plán činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2013 dle přílohy č. 1235-13Z-P1 
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Hlasování č. 5 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/3/2013. 
 
 
 
6. Rozpočet města Slavičín na rok 2013 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích rozpočet města Slavičín na rok 2013 jako 
schodkový takto: 
příjmy běžného roku     104 230 tis. Kč 
výdaje běžného roku     119 460 tis. Kč 
saldo příjmů a výdajů běžného roku             -  15 230 tis. Kč 
s tím, že schodek bude kryt zčásti přebytkem hospodaření města z minulých let a přijetím dlouhodobého 
investičního úvěru  
s tanovuje 
závazné ukazatele rozpočtu města Slavičín na rok 2013 dle přílohy č. 1217-13Z-P1 
ukládá 
ekonomickému odboru provést v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů neprodleně podrobný rozpis schváleného rozpočtu 
schvaluje 
a) pravidla pro provádění rozpočtových opatření dle přílohy č. 1217-13Z-P2 
 
b) poskytnutí dotace z rozpočtu města FC TVD Slavičín, IČ 49157345, ve výši 700 000,- Kč na celoroční 

činnost fotbalového klubu a uzavření smlouvy č 2013/01 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín 
dle přílohy č. 1217-13Z-P3 

 
c) poskytnutí dotace z rozpočtu města Charitě sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, ve výši  350 000,- Kč 

na financování provozních nákladů sociálních služeb poskytovaných v rámci Charitní ošetřovatelské 
a pečovatelské služby a projektů Denní centrum maják, Centrum sociální pomoci a Osobní asistence 
a uzavření smlouvy č. 2013/02 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 1217-13Z-P4 

 
d) poskytnutí dotace z rozpočtu města sdružení Sportovní kluby Slavičín, IČ 00544621 ve výši 54 000,- Kč 

na úhradu  provozních nákladů sportovní haly ve Slavičíně a uzavření smlouvy č. 2013/03 o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 1217-13Z-P5 

 
e) poskytnutí dotace z rozpočtu města sdružení Sportovní kluby Slavičín, IČ 00544621 ve výši  45 539,- Kč 

na dofinancování pořizovací ceny 1 ks sněžného skútru VIKING při realizaci projektu „Bílou stopou 
Zálesím“ a uzavření smlouvy č. 2013/04 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy 
č. 1217-13Z-P6 

 
f) poskytnutí dotace z rozpočtu města příspěvkové organizaci Základní škola Slavičín – Malé Pole, 

IČ 70882134, do výše 350 000,- Kč na úhradu nákladů na projekt realizovaný v rámci  Programu rozvoje 
venkova ČR na období 2007-2013 „ZŠ Malé Pole – rekonstrukce hřiště“ a uzavření smlouvy č. 2013/05 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 1217-13Z-P7 

 
g) poskytnutí půjčky z rozpočtu města příspěvkové organizaci Základní škola Slavičín – Malé Pole, 

IČ 70882134,  ve výši 495 000,- Kč za účelem překlenutí financování výdajů na realizaci projektu v rámci 
Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 „ZŠ Malé Pole – rekonstrukce hřiště a uzavření smlouvy 
o poskytnutí půjčky z rozpočtu města Slavičín dle přílohy č. 1217-13Z-P8 

 
h) v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  rozpočtový 

výhled města Slavičín na období 2014–2015 dle přílohy č. 1217-13Z-P9 
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Hlasování č. 6 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/4/2013. 
 
 
 
7. Přijetí investičního úvěru 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
a) uzavření smlouvy o úvěru č. 11982/12/LCD na financování investičních záměrů města do výše 

18 000 000,- Kč s Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 
za podmínek dle přílohy č.1203-13Z-P1 

 
b) použití úvěrových zdrojů k financování vlastních podílů výdajů na investiční projekty dle přílohy     

č. 1203-13 Z-P2 
 
Hlasování č. 7 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/5/2013. 
 
 
 
8. Vypořádání pohledávek a závazků s obcí Rokytnice 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
bere na vědomí  
závěrečnou zprávu o majetkovém vypořádání s obcí Rokytnice dle přílohy č. 1218-13Z-P1 
schvaluje 
započtení pohledávek podle závěrečné zprávy 
 
Hlasování č. 8 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/6/2013. 
 
 
 
9. Aktualizace Strategického plánu města Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 

doplnění Strategického plánu rozvoje města Slavičín – „Databáze projektů strategie rozvoje města Slavičín 
na období 2011 – 2013“ o záměry dle přílohy č. 1234-13Z-P1  

 

 



Protokol o hlasování – ZMS č. XV, 27.2.2013   5 / 7 
 

Hlasování č. 9 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/7/2013. 
 
 
 
10. Změna Jednacího řádu ZMS 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje  
Jednací řád Zastupitelstva města Slavičín č. JŘ/1-1/2013 dle přílohy č. 1242-13Z-P1 
 
Hlasování č. 10 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0   
Bylo přijato usnesení č. XV/8/2013. 
 
 
 
11. Změna Statutu Fondu rozvoje bydlení 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
Statut Fondu rozvoje bydlení č. ST/1-1/2013 dle přílohy č. 1239-13Z-P1 
 
Hlasování č. 11 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17   
proti   0      
zdržel se  0        
Bylo přijato usnesení č. XV/9/2013. 
 
 
 
12. Žádost o odkup pozemku v k. ú. Divnice – Lidmila Palkovičová, Bronislava 

Janků, Divnice 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej pozemku parc.č. 1118/7 v k.ú. Divnice Lidmile Palkovičové, Divnice a Bronislavě Janků, Divnice 
za kupní cenu 70 Kč/m2 
 
Hlasování č. 12 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/10/2013. 
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13. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Nevšová – Petr Mikš, Nevšová 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej části pozemku parc.č. 4338/1 v k.ú. Nevšová o výměře do 200 m2 včetně příslušenství (kůlna) Petru 
Mikšovi, Nevšová za kupní cenu 100 Kč/m2 
 
Hlasování č. 13 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/11/2013. 
 
 
 
14. Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Hrádek na Vlárské dráze – Svekoma s.r.o. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
prodej části pozemku parc.č. 1744/50 v k.ú. Hrádek na Vlárské dráze o výměře cca 500 m2 společnosti 
Svekoma s.r.o., Praha, IČ 60737042 za kupní cenu 400 Kč/m2 
 
Hlasování č. 14 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/12/2013. 
 
 
 
15. Odkup pozemku parc. č. 1411/41 v k. ú. Slavičín 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
odkup pozemku parc.č. 1411/41 v k.ú. Slavičín od Marie Dudíkové, Ostrava, Marie Jarošové, Slavičín, Marie 
Marečkové, Slavičín, Miroslavy Samkové, České Budějovice a MUDr. Jitky Zbružové, Hranice za kupní cenu 
80 Kč/m2 
 
Hlasování č. 15 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/13/2013. 
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16. Bezúplatné nabytí pozemků – ÚZSVM, Zlínský kraj 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města Slavičín 
schvaluje 
bezúplatné nabytí: 
a) pozemku parc.č. st. 245 v k.ú. Slavičín, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 784 m2, 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 
b) pozemku parc.č. 4353/4 v k.ú. Nevšová, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 1.186 m2, odděleného 
z pozemku parc.č. 4353/1, od Zlínského kraje 
 
Hlasování č. 16 o předloženém návrhu na usnesení:  
přítomno   17 
pro   17       
proti   0      
zdržel se  0  
Bylo přijato usnesení č. XV/14/2013. 
 
 
20. Různé 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
21. Usnesení 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
22. Závěr 
 
bez usnesení a hlasování 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Končický 
starosta 


